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"

مارات التـي إن الاستثمار في تنميـة المـوارا الريـ ية الوةنيـة كـر الاـ  الاسـتث
لأب اءــــد اواــــن ا نــــاء ىــــ ا الــــوةر ا ناتــــ  ا لــــأ ا ــــ  ءــــد ر تعــــوي ا يلــــا   ــــاات

لـــــا فـــــي الاســـــتاااة كـــــر  ـــــ اكم التـــــدري  المتا ـــــة للـــــأب اتو ياالمســــةالية 
اءـــد  بـــم  عىـــلأ ا ـــ   ـــوا   االميـــةلخدكـــة ا اســـلأ اك ـــتمعلأ ااةـــنلأ 

اسأي اهلل ا  ا م التوفيق ل  ميع.كيّ فة 

ــ  كــ: و اتنــا الــ ال  التــي لــا تعااللــا وــ اة كلمــا    ــن ب كع مت ر شــع ط ةمــومط
ب ىو فخ    اا ا اضمانت كستقا لا  عون اهللاليراب

خاام الح كير الي ياير
الم ك س مان  ر اادالع ي  آي سعوا

 ا ة اهلل

الي العلد صا   السمو الم كي
ال كي  كحمد  ر س مان آي سعوا

 ا ة اهلل



تحن راايــــة اكـــــــــــــــــــــارة 
كنطقة المدينة المنورة

يقام ال قــــــــــــــــــــــــاء
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كــــــر  ــــحــــر؟

ــــــ  ءـــــ  ــــــة المـــــوارا الريـــــ ية  مو ـ ــــــداا تنميـ ار ا يــــــ صوــ
 ــــلدد ااــأ ىــ 1421/ 04/ 29ك  ـــ  الــــوءراء فــــي تــاري  

ــــم القـــو  العاك ـــة الوةنيـــة اتو يالـــا فـــي  لـــوا تأىيـ
.القطاع الخاص االقطاع غي  ال  حي

.كوارا  ي ية اةنية كااارة اكنت ــــة

ـــــر خ ــــ ـــــة الوةنيـــــة كــ ـــــ  المــــوارا الري يــ ـــــة اتطويــ اي تنميـ
ــــدم  الـــي ا ـــ قـــ ــــأوي  تت ــــة التـ ــــة االيــ ــــاارات فعــالـ ــــع كاـــ ـة كـ
.ــــمال ة اد المعنيــة ال ئيسيــــة  من وكــــة ســوا الـــعم

 يأة البوداا

:رؤيتنا

:رسالتنا

الإ  ـــاءسـ اة

رام الا يقاليـــــاـــــافيـــــة

الـــــتــــمـــــــيــــــ 

الت لي  ا   العميمالت لي  ا   النـــتا م

:ءيمنا
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أهدافنا الاستراتيجية

 ي ااأ تنمية راس المـاي الريـ
كـــع فـــي المم كـــة  مـــا يتناســـ 
.ا تيا ات ســــــوا الـــعــــمـــــم

ـــــــة  ــــــير ـــــــر الموا ــمــ تحسيــ
الـــعــ ض االــــــطـــ ـــــ  اـــــــ ــــــ 

.الـــــعـــــــمــــــــالـــــــــــة

تمكـــــــير العمالـــــــة المســـــــتداكة
ـــــــا ات  فــــــي القطــــــاع الخــــــاص لــــ
ـــــ ض ـــــر الــــ لث  اـــ ة المــــستايديـ

.ل اطـــالة
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... لقاءات

 صــحاب يلــدد الم تقــ  إلــ  الاســتثمار فــي راس المــاي الريــ يب ارفــع كلــارات اءــدرات الكــواار الوةنيــةب االمســتو  المع فــي ل
ات الع اءـــة  ســـوا العمـــم كـــر خ ـــاي ارت العمـــم االنـــداات االمحاضـــ ات التواويـــة االإرشـــااية التـــي ســـتعقدب اتحقيـــق شـــ ال

ي ااـأ إي ا ية كع ادا كر ال لات ذات الع اءة في القطاع الخاصب اإتا ة ف ص تمكـير اتأىيـم اتـدري  اتو يـه تسـلأ فـ
قـ ب اارت ايبا   الم تق  كعـ ض لتو يه الاا ثير االاا ثات اـر امم فـي المويـ ت الميـارلة فـي الم ت.الاءتباا الوةني

.امم تواوية ل ميارليرب إضافًة إل  ك مواة كر المحاض ات االنداات التخببية المخت اة

ةب اكمث ــي اييــارف فــي الم تقــ  اـــدا لايــ  كـــر المختبــير االملتمــير فــي تنميــة المــوارا الريــ يةب االكــواار الوةنيــة المةى ــ
القطـــاع الخـــاصب اكســـةالي الـــ  ل ة الحكوكيـــة ذات الع اءـــة  ســـوا العمـــمب إذ تـــأ تخبـــي  كســـارات كحـــداة لكـــم شـــ يحة كــــر

.الي ا ح المستلدفة المستايدة كر الم تق  لتقديأ خدكات كااشـ ة اكو لة لكم ف ة

تشاركية من اجل الوطن
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كساءاً 9–اب اً 4ا يةالمسالافتتام خ اي الات ة سااات5اليوم ال اي

كساءاً 9-اب اً 3:30 ل اً 12:30–صرا ًا 9سااات9اليوم الثا ي

كساءاً 9-اب اً 3:30 ل اً 12:30–صرا ًا 9سااات9اليوم الثالث

ك ل  الم ك س مان الدالـــــــــي
4-2022/10/6ايام 3ك تق  اكع ض تو يهل مةتم ات  المدينة المنورة

كوءع اااءات الاعالية
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خاصةااوة

ل  ملوراام

الحىور

ل  ملوراام



اىداد 
ال قـــــــــاء

المســـاىمة فـــي تخاـــي 
قـــــة  ســـــرة الاطالـــــة  منط

.المدينة المنورة

رفــــع المســــتو  المع فــــي ل صــــحاب
الع اءــــة  ســــوا العمــــم كــــر خ ــــاي 
ارت العمــــــــــــــــــــــــــــــم االنــــــــــــــــــــــــــــــداات 
االمحاضـــــــــــــــــــــــــــــ ات التواويـــــــــــــــــــــــــــــة 

.االإرشااية التي ستعقد

تحقيـــــق شــــــ الات إي ا يــــــة 
كــــع اــــدا كــــر ال لــــات ذات 
.الع اءة في القطاع الخاص

إتا ـــــــــة فـــــــــ ص تمكـــــــــير 
اتأىيــــــــــــــــــم اتــــــــــــــــــدري  
اتو يــــــه تســــــاىأ فــــــي 

.ااأ الاءتباا الوةني

ير  نــــاء ءااــــدة  يا ــــات  المختبــــ
ااصــــــــحاب الع اءــــــــة فــــــــي ســــــــوا 

.العمم

ية التع يـــــه  ـــــالقو  الريـــــ 
 المنطقـــــــــــــــــــــة ل يـــــــــــــــــــــ لات 
الميــــــــــــارلة كــــــــــــر خار لــــــــــــا 
ة لاستقطاب لااءات كميـ 

.ل اماللأ

010203

040506
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كسارات لقاءات
المدينة المنورة

ـــــــــ   ـــــــــار إلـــــ يلــــــــدد ىــــــــ ا المســــــ
توايـــــــــــــة 

ب ا تقديأ الداأ ال اءم لاصـحا
ــــ  رفــــع العمــــم لمســــاادتلأ ا 

ي ـــة  ســـ  التـــوةير ا تلي ـــة  
.العمم للأ

كسار اصحاب العمم
يقــدم ىـــ ا المســار الإرشـــاا 

 ا ــم الملنـي ل ط اــة فــي الم
الدراســـــــية المخت اــــــــة فــــــــي
ك ا ــــــــم اراســــــــية كخت اــــــــة 
فيمـــــــا يخـــــــ  تـــــــو يللأ ا 

.تليئتلأ لسوا العمم

كسار الط اب االطالاات

يــــــــــــــــداأ ىــــــــــــــــ ا المســــــــــــــــار 
المـــــــــــــــو اير ا ـــــــــــــــ  راس 
العمـــم كـــر خ ـــاي التوايـــة
ا التطـــــــــــــوي  ا التـــــــــــــدري  
ل تقــــــــــــــدم فـــــــــــــــي المســـــــــــــــار 

.المو ياي

كسار كو اّي اكو اات 
القطاع الخاص

يلدد ىـ ا المسـار لتو يـ 
ـــــــــــا ثير اـــــــــــر  ا ارشـــــــــــاا الا
العمـــــــم ا كســـــــاادتلأ فـــــــي 

.اي اا الا ص الم ا مة

كسار الاا ثير ار العمم

الخدكاتميع فيلاليكونف ةلكمكسارتحديدة يقاراذلككنلالكم  ال اءمالداألتقديأذلكاالم تمعف اتكخت هلقاءاتيستلدد
:تخبلاالتيالا اكما

ـــــــ   ـــــــار إلـــــ يلــــــدد ىــــــ ا المســـــــ
توايــــــة

ـــــــــــــــاءم  ـــــــــــــــداأ ال  اتقـــــــــــــــديأ ال
أ ل صـــحاب العمـــم لمســـاادتل

ا ـــــ  رفـــــع  ســـــ  الســـــعواة ا
.تلي ة  ي ة العمم للأ

كسار ريااة ال اماي
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ارت العمـــــــــم

 داات اارت 
كسار الاا ثير ار 

العمم

 داات اارت 
كسار المو اير

 داات اارت 
كسار الط اب

 داات اارت 
كسار اصحاب العمم

ارت امـــــــــــم تطوي يـــــــــــة اتدريريـــــــــــة 
ارت امم يوكياً 4 معدي تق ياي 

.ة يقك إل  سوا العمم•
ليه تخطط ل احث ار •

.ا ياة
.الإرشاا الملني•
الا ت افية اليخبية في •

.العمم
ليه الون افىم ك شح •

.ل و ياة

ارت امــــــم تطوي يــــــة اتدريريــــــة 
ارت امـــــــــــم 4 معــــــــــدي تق ياــــــــــي 

يوكياً 

.الاستق ار الو ياي•
.الا ت اد الو ياي•
. قوا ااا اات•
.الا دكاج الو ياي•
اىمية التواءن  ير العمم •

.االحياة
.تع ي  المسار الملني•
 ة التواصم الإرشااي في  ي•

.العمم

ارت امـــــــم تواويـــــــة  معـــــــدي 
ارت امم يوكياً 4تق ياي 

.ةتوليد ال فكار ال يااي•
.كلارات الق ن•
ليه تختار تخببك •

.لط اب الثا وية
ليه تستايد كر اءن•

.ف اغك
.اىمية العمم التطواي•
.ة يقك إل  سوا العمم•
ليه تخطط ل احث ار•

.ا ياة
.الارشاا الملني•

 معديكتخببةاممارت
يوكياً اممارت4تق ياي

. ي ة العمم ال اذ ة•
.اسراب التس ب الو ياي•
ليه تستايد كر   اكم •

.ىدد
.الا ت افية في التو يه•
التو لات الحديثة في •

.الموارا الري ية 
.ااأ تو يه ذاي الإااءة•
.التلي ة ل مو ه ال ديد•
.التدري  ا   راس العمم•
.الا دكاج الو ياي•
.تطوي  ال ااء الو ياي•

 داات اارت 
كسار رااا ال اماي

يتق يا معديكتخببةاممارت
يوكياً اممارت4

.وقافة ريااة ال اماي•
.ليه تستايد كر   اكم ىدد•
ليه تحبم ا   الاكتياء •

.الت اري
ريااة الااماي كر فك ة إل  •

.ف صة
الا ت افية اليخبية في •

.العمم
.ليه تسوا كي ااك الخاص•
. ي ة العمم الممي ة•
.التسويق الالكت ا ي•
10.ءب    ا ات ل ااا سا قير•
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الميارلير في المع ض

ااستا دةاالة )م 1*م2كنح  نام ك ل   مسا ة •
(.ك ا ية) دان تكاليه كااية ( ال سي

.الإا ان في اسا م التواصم الخاصة  لدد•
.التك يأ خ اي  ام الافتتام•
. وث40ادا الا نحة المتوف ة •
.اليعار ا   ءنوات التواصم الا تمااي•

ا نحة الي لاء الإست اتي ييرال  نحة الب ي ة
.الإا ان في اسا م التواصم الخاصة  لدد •
.ك ل ة  دان تكاليه كاايةم 4*م4كنح كسا ة •
.التك يأ خ اي  ام الافتتام•
 نام ل ي الات 11ادا المسا ات المتوف ة •

.الاست اتي ية
.اليعار ا    ميع المواا المطاواة •
.اليعار ا   ءنوات التواصم الا تمااي •

كميــــ ات
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لجامعات المدينة المنورة
ا  ء ال رءام

12

ادا التخبباتادا الخ ي يراسأ ال اكعة 
30,91357ةياة  اكعة

5,56850ال اكعة الاس اكية

28110 اكعة ال كي  كق ن

1406ال اكعة الع  ية الماتو ة

المةسسة العاكة ل تدري  الملني
االتقني

405825

-40,960الم موع

كراالكثي االإااريةاالطايةاللندسيةالتخببات ميعفي40,960اداىأاالاالغالمنورةالمدينة اكعاتخ ي يكرالاستاااة الإككان
:ال خ  التخببات



ً اــــــشــك


